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2013/107 

§ 46  Rapportering av ekonomiskt resultat mot budget 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Jan Moberg redovisar miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska läge 
t o m februari gentemot budget 2013. Kostnaderna följer budget i stort, med undantag 
MBK-verksamheten där kostnader för externa tjänster för våra system fallit ut under den 
aktuella perioden. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson (M), Margareta Yngveson (S) och Bert Anders Svensson (RP).  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Förvaltningschefen 
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2013/173 

§ 47  Förändring av reglementen rörande ärenden om  brandfarlig och explosiv vara 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden är för närvarande den myndighet som prövar frågor om 
tillstånd enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Det framgår av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KF § 337/2010). 
Tillståndsprövningen bygger på ett remissförfarande till den myndighet som utövar tillsyn 
enligt LBE, d v s Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge. Med remissen 
inhämtas en sakkunnig bedömning utifrån tillsynserfarenheter och de kunskaper som 
tillsynsmyndigheten har, inom sitt specifika kompetensområde. Erfarenhetsmässigt medför 
denna arbetsfördelning att handläggningstiden för dessa ärenden blir onödigt lång. Det är 
också så att den myndighet som har den huvudsakliga kompetensen om brandfarliga och 
explosiva varor – inte är den som fattar beslut om tillåtlighet för en eventuell hantering. 
 
Förvaltningsledningarna för Karlskrona och Ronnebys prövande myndigheter 
(Samhällsbyggnadsförvaltning respektive Miljö- och byggnadsförvaltning) har diskuterat 
hur handläggningen kan förbättras och kompetens säkras till den beredande förvaltningen. 
Det har utmynnat i att förvaltningarna kommit överens om att föreslå att prövningen ska 
lyftas från Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Blekinge. Därmed underställs alla ärenden enligt LBE en och samma myndighet. 
 
Bakgrunden och skälen till ovanstående förslag till förändring har föredragits för Miljö- 
och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har därför 
uppdragit åt förvaltningschefen att arbeta fram att förslag till beslut avseende ändring av 
reglemente och delegationsordning. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 
Miljö- och byggnadsnämnden ska föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta: 

• att överlägga ansvaret för tillståndsprövning, enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarlig och explosiv vara, till Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

• Att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente så att 1 kap 6 § 1 p. tas bort (KF § 
337/2010). 

 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också besluta att ändra delegationsordningen (2012-
05-10, § 113) så att den inte omfattar myndighetsutövning enligt lag (SFS 2010:1011) om 
hantering av brandfarlig och explosiv varor. Ändringen ska genomföras efter det att beslut 
om justering av reglementet vunnit laga kraft. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan Olofsson (C), Magnus Pettersson (S), Lena Karstensson (M), Knut Svensson 
(C) och Margareta Yngvesson (S). 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

• att överlägga ansvaret för tillståndsprövning, enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, till Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

• Att ändra miljö- och byggnadsnämndens reglemente så att 1 kap 6 § 1 p. tas bort (KF § 
337/2010). 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen (2012-05-10, § 113) 
så att den inte omfattar myndighetsutövning enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarliga och explosiva varor. Ändringen ska genomföras efter det att beslut om 
justering av reglementet vunnit laga kraft. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen
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2013/191 

§ 48  Synpunkter med anledning av utredning (SOU 2012:86) om bl a 
bostadsbyggande och samordnade miljökrav 

Sammanfattning 
Regeringen har via Socialdepartementet lagt ut en remiss av betänkanden Ökat 
bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara 
byggregler (SOU 2012:86). Med anledning av förslaget lämnar Miljö- och 
byggnadsnämnden i Ronneby kommun nedanstående synpunkter till Socialdepartementet. 

Bedömning 
Utredningens direktiv att fokusera enbart på produktionskostnaden, istället för att beakta 
livscykelkostnad eller i vart fall driftkostnad, riskerar leda till kortsiktiga beslut utan sikte 
på ett hållbart samhälle. Fokuseringen på produktionskostnad kan jämföras med att idag 
bygga bostäder med direktverkande elradiatorer, vilket förhoppningsvis inte ses som något 
föredömligt. 
Utredningen riskerar försämra den svenska byggindustris ambitioner och förmåga att 
producera hållbara och energieffektiva byggnader. Därmed äventyras också nationella 
klimatmål och byggindustrins framtida konkurrenskraft på en global marknad. 
Utredningen motverkar också kommunens ambitioner att forma ett hållbart samhälle där 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter samverkar. Det gör det genom att förslaget 
strider mot den kommunala självstyrelsen och saknar en djupare analys av till vilken nytta 
kommunernas rätt till sin egendom ska inskränkas. 
Utredningen har inte beaktat samhällets behov av att ställa krav på tillgänglighet som går 
längre än nuvarande byggregler och främjandet av ett bostadsbestånd, i syfte att öka 
möjligheterna till kvarboende för äldre och minskade framtida kostnader för 
bostadsanpassning.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att till Socialdepartementet lämna in förvaltningens 
förslag på synpunkter som sina. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils-Erik Mattsson (MP), Jan Olofsson (C), Knut Svensson (C), Margareta 
Yngveson (S) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkande 
Magnus Pettersson (S) och Margareta Yngveson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas, till nästa 
nämndmöte i april, för att ge förvaltningschefen möjlighet att själv föredra ärendet. Nämnden 
bifaller yrkandet. 
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Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska bordläggas, till nästa nämndmöte i april, för 
att ge förvaltningschefen möjlighet att själv föredra ärendet. 
_____________________ 
 

Exp: 

Förvaltningschefen 
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2012/830 

§ 49  Hans 3, 10  m fl - Ansökan om planändring 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden gav plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplan för 
kv Hans då kommunen skall sälja Hans 10 (MBN 2012-10-11, § 246).  
 
Förslag till detaljplan har upprättats. Planen innebär bl.a. att A Allmänt område ändras till 
B Bostäder. I övrigt bekräftar planen dagens förhållanden vilket bl.a. innebär att vissa 
fastighetsrättsliga oklarheter kan redas ut. Kv. Hans präglas av en samlad bebyggelse med 
stark historisk karaktär. Kvarterets form bestäms av det medeltida gatunätet med 
oregelbundet dragna gator och gränder. Planen speglar detta genom ett antal 
planbestämmelser som förstärker bevarandeprinciper vid kommande lovgivning bl.a. 
utökad lovplikt för plank, komplementbyggnad m.m. Viss nybebyggelse tillåts om det 
anpassas till karaktären hos befintliga hus exempelvis färg och formspråk. 
 
Planen har varit utsänd på samråd under tiden 21 februari tom 14 mars 2013. Inkomna 
synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse. Förslag till ändringar är bl.a. att 
avsnittet om fastighetsregleringar förtydligas. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut 
det reviderade planförslaget för granskning enligt PBL 5 kap 18 §. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Claes Lagerlund (M), Lena Karstensson (M), Magnus Pettersson (S) och 
Margareta Yngvesson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut 
det reviderade planförslaget för granskning enligt PBL 5 kap 18 §. 
_____________________ 
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2008/938 

§ 50  Kalleberga 1:26, 9:18 och 9:30 m.fl. - Ny detaljplan 

Sammanfattning 
Detaljplanen omfattar ett område i den nordvästra delen av Kallinge samhälle. Området 
begränsas i stort av Värperydsvägen i väster, Flottiljvägen och Strömmaslättsvägen i norr, 
Brantaforsvägen i öster och Fanjunkarevägen i söder. 
 
Planens syfte är att ersätta befintliga detaljplaner samt detaljplanelägga tidigare ej 
planlagda områden för bostadsändamål. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens 
behov gällande byggrätt och uppförande, men även bidra till att vidmakthålla befintlig 
bebyggelsekaraktär inom homogena bebyggelsegrupper. Den nya detaljplanen ersätter 9 
äldre detaljplaner (upprättade mellan åren 1963 och 1970) samtidigt som ca 60 befintliga 
fastigheter i samhället planläggs. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-16 § 245 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag 
att upprätta ett programförslag för den norra delen av Kallinge. Ett planprogram med syfte 
att hitta ett lämpligt sätt att hantera inaktuella detaljplaner upprättades och var föremål för 
samråd under sommaren 2008. Efter samrådet föreslogs att programområdet skulle delas 
upp i mindre delar för att kunna hanteras enligt olika principer. Byggnadsnämnden 
beslutade 2008-09-05 § 240 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att fortsätta 
detaljplanearbetet och att planområdet skulle delas upp och hanteras enligt de föreslagna 
principerna. 2009-05-14 § 105 beslutade Byggnadsnämnden om att skicka ut förslag till 
detaljplan på samråd. Samråd skedde under sommaren 2009. Sedan dess har detaljplanen 
legat vilande, tills nu då detaljplanearbetet har återupptagits och planen har reviderats 
utefter inkomna synpunkter från samrådet.  
 
Till planprogrammet upprättades även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tonvikt 
på buller både från vägtrafik och flygplanstrafik på F17. MKB reviderades efter 
programsamrådet främst med avseende på effekter från buller samt specificering av 
påverkan från flygbullret med hänsyn till nya förslagna bostäder i området. MKB:n gäller 
för hela det område som avsågs i planprogrammet och kan därmed utgöra underlag till 
flertalet kommande detaljplaner i området. I den nu aktuella detaljplanen har inte MKB:n 
reviderats eftersom inga nya tomter för bostäder föreslås i området med tanke på 
flygbullersituationen. 
 
Under samrådet inkom synpunkter främst gällande att flygbullersituationen i området 
behöver utredas mer samt att alternativ lokalisering av bebyggelse bör studeras. De 
föreslagna nya tomterna i området påverkar fornlämningar i området och en arkeologisk 
utredning behöver göras. En fastighetsägare önskar inte att fastigheten ska omfattas av 
detaljplan och två fastighetsägare önskar få möjlighet att köpa till mark till sina fastigheter. 
Kommunala kostnader för övertagande av allmän platsmark bör tydliggöras.  

Bedömning 
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under samrådet. Den 
största förändringen som gjorts är att de nya tomterna för bostäder har utgått från förslaget. 
Området är flygbullerstört och klarar inte de allmänna råd som Boverket har satt upp för 
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planering och bygglovsprövning av nya bostäder. (Allmänna råd 2009:1)  
 
Fastigheten Kalleberga 37:3 var i samrådsförslaget planlagt till hälften som allmän plats 
NATUR. Detta har ändrats och hela fastigheten planläggs för kontor och småindustri, 
vilket bekräftar befintliga förhållanden på platsen. 
 
Fastigheten Bredåkra 9:69 inrymmer idag en förskola som ska flytta på sikt. Nya bostäder 
bedöms inte lämpligt på fastigheten med hänvisning till flygbullersituationen. Därför har 
området planlagts för bostäder som kryssmarkerats. Detta innebär att området kan styckas 
och läggas till de kringliggande bostadsfastigheterna som därmed kan uppföra garage eller 
uthus på området.  
 
Planförslaget innebär att gatorna i den norra delen av samhället planläggs som lokalgator. 
Gatorna är utbyggda och har fungerat som lokalgator sedan området byggdes ut. 
Kommunen har snöröjt och skött gatorna vilket innebär att planförslaget inte medför någon 
förändring mot dagens förhållande. Den mark som utgör allmän plats LOKALGATA och 
NATUR kan komma att medföra fastighetsreglering till en kommunägd fastighet, vilket 
kan medföra en kostnad för kommunen. 
 
Generellt tillåts generösa byggrätter samt en tilltagen byggnads/nockhöjd för bostäderna 
inom planområdet. Ett område som dock skiljer sig från detta ligger i den centrala delen av 
planområdet. Här föreslås mindre byggrätter som dock motsvarar dagens krav på bla 
garage och tillbyggnad av exempelvis uterum. Den lägre exploateringsgraden motiveras 
med att området idag utgör en enhetlig karaktär med relativt småskalig bebyggelse. 

Förslag till beslut 
Att plan- och byggenheten får i uppdrag att ställa ut förslaget till detaljplan.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger plan- och byggenheten i uppdrag att ställa ut förslaget till 
detaljplan. 
_____________________



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(25) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-21 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/65 

§ 51  Olov 5 - tillbyggnad av veranda 

Sammanfattning 
XXX 
PBL kap 9 § 30-32 
För fastigheten gäller detaljplan 61 laga kraft 1972-01-14 (Handel). 
 
Ansökan avser tillbyggnad av restaurang på andra våningen med en öppen veranda om 43 
kvm (3,50 x 12,30 ). Verandan byggs på pelare med en höjd av ca 2,70 m över gatumark 
och ansluts till utvändig trappa.  
 
Ärendet har remitterats till Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har yttrat 
negativt till att bevilja bygglov för föreslagen permanent utbyggnad ut över allmän plats. 
Motiveringen till detta är dels att Tekniska förvaltningen är mitt uppe i en pågående 
utredning avseende framtida utformning av Ronneby torg . Förslaget begränsar även 
framkomligheten längs Östra Torggatans nordligaste del. 

Bedömning 
Förslaget innebär en ändring av fasaden mot torget med en ny veranda utan tak.  
2008-03-13 beviljas bygglov för inbyggd veranda till restaurangen. Det nya förslaget 
förändrar inte byggnadens karaktär och är förenligt med planens syfte för handel. 
Framkomligheten under verandan är inget hinder för allmänheten.  

Förslag till beslut 
Att bygglov beviljas för tillbyggnad med veranda utan tak om 43 kvm placerad på pelare 
så att allmänheten har tillträde under verandan.  
 
Att avgift skall erläggas med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och  
§ 82/2012. Faktura skickas separat.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S), Lena Karstensson (M), Jan Olofsson (C), Tommy 
Arvidsson (S), Magnus Pettersson (S), Knut Svensson (C), Claes Lagerlund (M), Willy Persson 
(KD), Bert Anders Svensson (RP) och Stefan Kullman (SD). 

Yrkanden 
Knut Svensson (C) yrkar, med bifall av Lena Karstensson (M), Magnus Pettersson (S) och 
Willy Persson (KD), att tidsbegränsat bygglov (fem år) beviljas för tillbyggnad med 
veranda utan tak om 43 kvm placerad på pelare så att allmänheten har tillträde under 
verandan.  
 
Margareta Yngveson (S) yrkar avslag på liggande förslag. Margareta yrkar även avslag på yrkandet 
om tidsbegränsat bygglov (fem år) då detta, att bygga och sedan riva, skulle innebära slöseri med 
resurser.  
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Propositionsordning 
Ordförande (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller Knut 
Svenssons (C) yrkande.     

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov (fem år) för tillbyggnad med 
veranda utan tak om 43 kvm placerad på pelare så att allmänheten har tillträde under 
verandan.  
 
Avgift skall erläggas med 5 340 kr enligt taxa antagen av fullmäktige § 159/2011 och 
 § 82/2012. Faktura skickas separat.  
_____________________ 
 

Exp: 
XXX 
 Tekniska Förvaltningen, Ronneby Kommun, Karlshamnsvägen 4, 372 80 Ronneby 
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2013/27 

§ 52  Information  
 
Droppemåla 1:76. Information till byggherre om förlängning av handläggningstid. 
 
Vidaredelegering från förvaltningschef till tjänstemän att handlägga och fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/28 

§ 53  Meddelanden 
 
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 2013-01-16. 
Efterbehandling av täkt inom fastigheten Hasselstad 5:3 godkänns av länsstyrelsen. 
 
Winess 2012/1082 
Torkö 1:3 och 1:23, strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten. 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-08: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut. 
 
Winess 2013/5 
Kåraryd 1:7, strandskyddsdispens för anläggande av brygga på fastigheten. 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-08: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut. 
 
Winess 2012/1120 
Karön 1:1, strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av servicebyggnad på 
fastigheten 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-08: Lst beslutar att inte pröva MBN:s beslut. 
 
Ecos 2010-293 
Svenstorop 15:6, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående buller 
från Stena Technoworld AB:s verksamhet. 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-11: Lst beslutar om en hel rad olika förhållningsregler, se 
därför kopia av beslutet i akten.  
 
Winess 2012/477 
Binga 3:11. Överklagande av MBN:s beslut angående förhandsbesked för nybyggnad av 
två bostadshus. 
Länsstyrelsens beslut 2013-03-01: Lst avslår överklagandet. 
 
Winess 2012/539 
Spjälkö 1:28, Överklagande av MBN:s beslut gällande strandskyddsdispens för 
avstyckning av tomter. 
MMD:s dom 2013-02-14. MMD upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet 
för ny prövning. 
 
Ecos 2012-513 
Lilla Kulleryd 1:4 och 1:12, dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av 
träd i allé och stenmurar på fastigheterna. 
MMD:s dom 2013-02-27. MMD avslår överklagandet i dess helhet. 
 
Ecos 2011-364 
Fornanäs 1:3, Överklagande av MBN:s beslut angående buller från pistolskyttebana på 
fastigheten. 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-12. Lst upphäver MBN:s beslut och återförvisar ärendet till 
nämnden för vidare handläggning i enlighet med vad som angetts under "Motivering". 
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Winess 2012/539 
Spjälkö 1:28. Strandskyddsdispens för avstyckning av tomter på fastigheten. 
LST:s beslut 2013-03-07. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
Leråkra 9:8. Samråd om täkt av skravelsten på fastigheten. 
Lst samråd 2013-02-11. Lst har inget att erinra emot att ca 100 kubikm. skravelsten från 
äldre stenbrott på fastigheten används inom fastigheten. 
 
F17, ändring av verksamheten 
Generalläkarens delegationsbeslut 2013-02-08, i enlighet med förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnar generalläkaren F17 anmälan om mindre ändring av 
verksamheten, motorprovning utanför motorprovningsbyggnad v307-309, utan erinran. 
 
Boverkets information 
Minska risken för takras på stora byggnader. 
____________ 
 
Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Ecos 2010-293 
Svenstorop 15:6, överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående buller 
från Stena Technoworld AB:s verksamhet. 
Länsstyrelsens beslut 2013-02-11: Lst beslutar om en hel rad olika förhållningsregler, se 
därför kopia av beslutet i akten.  
 
Winess 2012/539 
Spjälkö 1:28, Överklagande av MBN:s beslut gällande strandskyddsdispens för 
avstyckning av tomter. 
MMD:s dom 2013-02-14. MMD upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet 
för ny prövning. 
 
Winess 2012/539 
Spjälkö 1:28. Strandskyddsdispens för avstyckning av tomter på fastigheten. 
LST:s beslut 2013-03-07. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Margareta Yngveson (S), Jan Olofsson (C), Lena Karstensson (M), Knut Svensson 
(C) och Bert Anders Svensson (RP). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden noterar meddelandena till protokollet. 
_____________________
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2013/29 

§ 54  Delegationsärenden bygglov 
 
Delegation av fattade beslut om beviljade bygglov, rivningslov m m med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 
Siffror inom parentes anger (antal dagar till bekräftelse att ansökan mottagits / antal dagar från det 
ärendet anses komplett tills beslut fattats) 
 
Dnr: 2012/871 
Ronneby 24:7 – Lugnevi bandybana 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för komplementbyggnad till bandybanan 2013-02-13, 
§15 (13/32 dgr) avgift 5696 kr. 
 
Dnr 2013/54 
Evaryd 3:11 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-02-18, § 16 (5/31 
dgr). avgift: 5.696 kr 
 
Dnr 2013/50 
Droppemåla 1:222 – Hägervägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-02-19, § 17 (5/23 
dgr) avgift: 3 204 kr 
 
Dnr 2013/75 
Saxemara 6:2 – Pensionatsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för mindre fasadändring samt installation av kamin 
2013-02-21, § 18 (2/16 dgr) avgift: 2 973 kr 
 
Dnr 2013/57 
Muttern 1 – Sadelmakaregatan XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage 2013-02-22, 
§ 19 (11/24 dgr) avgift: 8 099 kr 
 
Dnr 2012/922 
Korsanäs 1:25 – Korsanäsvägen XXX 
Kenneth Gummesson har beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus 2013-02-25, § 20 (1/37 dgr) 
avgift: 13 728 kr 
 
Dnr 2013/61 
Kalleberga 9:70 – Pilotvägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2013-02-25, § 21  
(5/37 dgr) avgift: 5.696 kr 
 
Dnr 2012/923 
Millegarne 2:17 – Vanngårdsvägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med växthus 2013-02-25, § 22 
(8/25 dgr) avgift: 2.376 kr.  
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Dnr:2013/24 
Ronneby 22:51/22:54 och 22:55 – Elevhemsvägen  
Kjell Sabel har beviljat marklov för grävning, dränering och fyllnad till nybyggnad av 
flerbostadshus 2013-02-27 § 23 (5 /22 dgr) avgift: 4.125 kr. 
 
Dnr 2013/20 
Pionen 3 – Trastvägen XXX 
Anja Jonsson  har beviljat bygglov för rivning och nybyggnad av garage/förråd 2013-02-28, § 24 
(7/34 dgr). avgift: 7.921 kr. 
 
Dnr:2013/90 
Kalleberga 8:197, 1:198 och 13:25. -Almvägen och Lindvägen. 
Kjell Sabel har beviljat marklov för anläggande av gång- och cykelväg 
2013-02-28,§ 25 (10/18 dgr) avgift 3.296 kr. 
 
Dnr:2013/4 
Segelbåten 2- Bokstigen XXX. 
Kjell Sabel har beviljat bygglov för ändrad användning av hissar, från person till godstransport 
2013-03-01, § 26 (19/70 dgr) avgift 3.987 kr. 
 
Dnr 2011/992  
Styrsvik 3:8 – Lindövägen XXX 
Anja Jonsson har beviljat rivningslov för uthus och skjul samt bygglov för nybyggnad av 
carport/förråd 2013-03-07, § 27 (-/85dgr – inväntat KF:s beslut om markförsäljning) avgift 5.238 
kr.  
_____________ 
 
Följande ärende från ovanstående lista redovisas: 
Dnr 2013/54 
Evaryd 3:11 – XXX 
Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013-02-18, § 16 (5/31 
dgr). avgift: 5.696 kr 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Knut Svensson (C), Jan Olofsson (C), Bert Anders Svensson (RP) och Willy 
Persson (KD). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________ 
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2013/30 

§ 55  Delegationsärenden bygganmälan  
 
Delegation av fattade beslut om bygganmälan med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
delegering § 113/2012. 
 
 
Dnr 2013/62 
Trolleboda 1:117 – Älvängsvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i fritidshus 2013-02-18, 
BA § 11. avgift: 1.113:-  
 
Dnr 2013/82 
Kalleberga 6:104 – Fårabacksvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus 2013-
02-18, BA § 12. avgift: 1.113:-  
 
Dnr 2013/101 
Hoby 6:31 – Folkets Husvägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-02-18, BA § 13. 
avgift: 1.113:-  
 
Dnr 2013/109 
Kalleberga 7:125 – Fanjunkarevägen XXX 
Anja Jonsson har bekräftat anmälan om installation av eldstad i enbostadshus 2013-02-18, BA § 14. 
avgift 1.113:-  

 
Dnr 2013/92 
Vambåsa 1:23 – Norra Åsavägen XXX 
Kenneth Gummesson har bekräftat rivningsanmälan gällande rivning av enbostadshus 2013-02-27, 
§ 15 (10/15 dgr) avgift: 1 113 kr 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________
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2013/34 

§ 56  Delegationsärenden bostadsanpassning  
 
Delegation av fattade beslut om bostadsanpassningar med stöd av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering 2012-05-10 § 113. 
 
Dnr 2013/112 
Bror  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende hiss, ramp, trösklar enl. § 6 
(bedömd kostnad 88 000 kronor) 2013-02-13.(1 dagar) 
Dnr 2013/111 
Påfågeln  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende engreppsblandare, trösklar enl. § 
6 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-02-13.(1 dagar) 
Dnr 2013/116 
Påfågeln  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende trösklar enl. § 6 (bedömd kostnad 
1 500 kronor) 2013-02-13.(1 dagar) 
Dnr 2013/125 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-02-15.(1 dagar) 
Dnr 2013/127 
Odalmannen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl. § 6 (bedömd 
kostnad 7 000 kronor) 2013-02-18.(1 dagar) 
Dnr 2013/137 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende spisvakt enl.§ 6 (bedömd kostnad 
7 000 kronor) 2013-02-20.(1 dagar) 
Dnr 2013/139 
Listerby 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende stödhandtag enl.§ 6 (bedömd 
kostnad 2 000 kronor) 2013-02-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/140 
V. Hallen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende duschplats enl. § 6 (bedömd 
kostnad 85 000 kronor) 2013-02-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/141 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation spisvakt enl. § 7.4 
(bedömd kostnad 2 000 kronor) 2013-02-22.(1 dagar) 
Dnr 2013/144 
Älgen  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende breddning av balkongdörr enl. § 
6 (bedömd kostnad 12 000 kronor) 2013-02-25.(1 dagar) 
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Dnr 2013/147 
Norra Eringsboda 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende utbyte av hygiensits enl. § 7.4 
Svan Bidette R3 som är sönder (bedömd kostnad 38 000 kronor) 2013-02-26.(1 dagar) 
Dnr 2013/148 
Gunhild 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av stoltrapphiss enl. 
§ 14 (bedömd kostnad 8 000 kronor) 2013-02-26.(1 dagar) 
Dnr 2013/150 
Kalleberga 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkil enl. § 6 (bedömd 
kostnad 1 000 kronor) 2013-02-27.(1 dagar) 
Dnr 2013/151 
Yxnarum 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende tröskelkilar och ramper enl. § 6 
(bedömd kostnad 17 000 kronor) 2013-02-27.(1 dagar) 
Dnr 2013/161 
Lars 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende övertagande hiss enl. § 6 
(bedömd kostnad 0 kronor) 2013-03-04.(1 dagar) 
Dnr 2013/168 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(bedömd kostnad 1500 kronor) 2013-03-05.(1 dagar) 
Dnr 2013/171 
Tallen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning spisvakt enl. § 12.2 
(bedömd kostnad 1000 kronor) 2013-03-05.(1 dagar) 
Dnr 2013/172 
Tallen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning/hemtagning av ramp 
enl. § 12.2 (bedömd kostnad 4000 kronor) 2013-03-05.(1 dagar) 
Dnr 2013/170 
Bollspelaren 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av spisvakt enl. § 6 
(bedömd kostnad 7000 kronor) 2013-03-06.(1 dagar) 
Dnr 2013/177 
Åke 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare på 2 
st. dörrar till garaget. enl. § 6 (bedömd kostnad 45 000 kronor) 2013-03-06.(1 dagar) 
Dnr 2013/176 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare enl. § 
6 (bedömd kostnad 21 000 kronor) 2013-03-07.(1 dagar) 
Dnr 2013/172 
Spaden  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende återställning av ramp enl. § 12.2 
(bedömd kostnad 4 000 kronor) 2013-03-12.(1 dagar) 
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Följande ärenden från ovanstående lista redovisas: 
 
Dnr 2013/144 
Älgen  
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende breddning av balkongdörr enl. § 
6 (bedömd kostnad 12 000 kronor) 2013-02-25.(1 dagar) 
 
Dnr 2013/168 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende reparation av hiss enl. § 7.4 
(bedömd kostnad 1500 kronor) 2013-03-05.(1 dagar) 
 
Dnr 2013/176 
Älgen 
Åke J har beviljat bidrag för bostadsanpassning avseende montering av dörröppnare enl. § 
6 (bedömd kostnad 21 000 kronor) 2013-03-07.(1 dagar) 
_____________ 
 

Deltar i debatten  
I debatten deltar Lena Karstensson (M). 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(25) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-21 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/87 

§ 57  Delegationsärenden beslut och yttranden från förvaltningschefen 
 
 
Delegation av beslut och yttranden med stöd av miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
delegering § 113/2012. 
 
Dnr 2013/142  
Vidaredelegering från förvaltningschef till tjänstemän, § 2, att handlägga och fatta beslut 
enligt gällande delegationsordning. 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollsförda 
delegationsärendet. 
____________________ 
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§ 58  Delegationsärenden 2013-02-11 – 2013-03-08 Miljö- och hälsoskyddsenheten 

 
Delegation av fattade beslut från miljö- och hälsoskyddsenheten med stöd av Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om delegering § 113/2012. 

DIARIENR DATUM BESLUT  HANDL. 
ÄRENDERUBRIK 
HÄNDELSERUBRIK 
KOPPLINGAR TILL HÄNDELSEN 

 2013-000070 2013-02-20 DBM § 25 Eva-Marie Lundberg           
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
Delegationsbeslut § 25, 789 kr +1578 kr/år (4A) 
 Objekt: Hälsobryggeriet, Kallebergavägen 34, Kalleberga 6:7 

 

 2013-000060 2013-02-11 DBM 23Eva Tullgren Carlsson           
Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 23. 0 kr 
 Objekt: Cistern, Villa Gymnastiken, KARLSTORP 2:1 

 

 2013-000074 2013-02-20 DBM 24 Jan Moberg                    
Anmälan om vattenverksamhet för muddring 
Delegationsbeslut yttrande § 24, 0 kr 
 Objekt: Ronneby Segelsällskap, Heabyvägen 4, Angelskog 1:9    

 

 2013-000076 2013-02-21 DBM 26 Yona Ella        
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 26/1648 kr 
 Objekt: , GÄRESTADS BYGATA 16, GÄRESTAD 4:7 

 

 2012-000194 2013-02-25 DBM 27 Lena Karstensson               
Remiss Tillstånd till ombyggnad av Långgölsmåla vattenkraftverk i Ronnebyån 
Delegationsbeslut § 27, 0 kr 
 Objekt: Långgölsmåla vattenkraftverk, , Långgölsmåla 1:12 

  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(25) 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-21 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013-000068 2013-02-26 DBM 28 Yona Ella        
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 28 
 Objekt: , Brånehallsvägen 8, Kalleberga 6:25 

 

 2013-000078 2013-02-27 DBM 30Yona Ella       
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 30, 412 kr 
 Objekt: , Eklidsvägen 8, Norra Eringsboda 1:193 

 

 2013-000079 2013-02-28 DBM 31Yona Ella        
Ansökan om befrielse från hämtning av komposterbart avfall, samt anmälan om egen  
kompostering 
Delegationsbeslut § 31, 412 kr 
 Objekt: , Skiftesvägen 5, Kalleberga 4:105 

 

 2013-000097 2013-03-08 DBM 32 Leif Abrahamsson             
Föreläggande om lämnande av upplysningar 
Delegationsbeslut § 32 
 Objekt: , STRANDGATAN 5, MÅNS 6 
 Objekt: , KUNGSGATAN 12, LARS 4 
 Fasth: LARS 4 
 Objekt: , Vallmovägen 10, Häggatorp 21:1 
 Fasth: Häggatorp 21:1 
 

 2013-000088 2013-03-07 DBM 33 Eva Tullgren Carlsson    

Cistern tagen ur bruk 
Delegationsbeslut § 33 
 Objekt: , Hamnvägen 6, Fornanäs 1:5 

 

2013-000106 2013-03-08 DBM 34 Leif Abrahamsson             
Föreläggande om lämnande av upplysningar 
Delegationsbeslut § 34 
 Objekt: , HÄGGÅSAVÄGEN 4, HÄGGATORP 23:8 
 Objekt: , Häggåsavägen 2, Häggatorp 23:9 
 Fasth: Häggatorp 23:9 
 Objekt: , Kungsgatan 14, Lars 5 
 Fasth: Lars 5 
 Objekt: , Västra Torggatan 3, Måns 2 
 Fasth: Måns 2 
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 Objekt: , Kungsgatan 25, Per 1 
 Fasth: Per 1 
 Objekt: , Ågårdsgatan 9, Tranan 7 
 Fasth: Tranan 7 
 

 2013-000114 2013-03-08 DBM 35 Leif Abrahamsson             
Föreläggande om lämnande av upplysningar 
Delegationsbeslut § 35 
 Objekt: , KARLSKRONAGATAN 32, YNGVE 3 

 

 2013-000086 2013-03-07 DBM 36 Yona Ella        
Miljöårsredovisning 2012 
Delegationsbeslut § 36 
 Objekt: Eolus Vind AB, HAKARPSVÄGEN 73, Hakarp 1:13 

 

 2013-000090 2013-03-08 DBM 37 Yona Ella       
Anmälan om installation av värmepump enligt 17§ förordningen om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd 
Delegationsbeslut § 37 
 Objekt: , Östra Hult 38, Östra Hult 1:5 

 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollsförda 
delegationsärendena. 
____________________ 
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